
PMG is gespecialiseerd in het ontzorgen 
van bedrijven op het gebied van het  
1e - lijns preventief smeertechnisch 
onderhoud. Doelstelling is het realiseren 
van significante besparingen op zowel 
het preventief, predictief als het 
correctief onderhoud.

Site survey
Omdat het voor ons op afstand, zonder enige 

inventarisatie, onmogelijk is überhaupt een zinnig oordeel 

te kunnen vellen waar en op welke wijze besparingen 

gerealiseerd kunnen worden, zal meestal een Site Survey 

voorgesteld worden. Het plant audit proces stelt ons in 

staat om in zéér korte tijd, voor alle deelgebieden, binnen 

het preventief onderhoud een beeld te vormen met 

betrekking tot uw smeertechnisch onderhoud en de 

invloed van smeermiddelen, reinheid en olie - analyses op 

uw installaties. Dit samengestelde rapport geeft dan ook 

de visie weer die PMG vanuit haar jarenlange ervaringen 

bij soortgelijke productielocaties heeft opgebouwd.

Tijdens deze Site Survey komen de volgende 
onderwerpen aan de orde : 

Algemene indruk van de maintenance organisatie

organisatie en doelstellingen alsmede de structuur 
van de onderhoudsafdeling;

werkstroombeheer en vergunningverlening;

geldende procedures en periodieke borging;

personele aspecten en opleiding.

Uitvoering en organisatie van de werkzaamheden

werkuitgifte en de borging van de volledigheid van 
de werkzaamheden; 
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het smeertechnisch onderhoud, werkwijze,
voorraad, opslag etc.;

het predictief onderhoud zoals metingen en 
inspecties;

het registreren van de informatie via het 
beschikbare onderhoudsbeheerprogramma 
en/of registratiesysteem.

Algemene indruk opslag en logistiek

faciliteiten zoals gereedschap- en olie-
opslagplaats;

kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Uiteindelijk levert deze Survey voldoende antwoorden 

op, waaronder hoe en op welke wijze het bestaande 

1e - lijns preventief smeertechnisch onderhoud 

omgevormd kan worden. Daarnaast zal ook duidelijk 

zichtbaar worden welke (financiële) besparingen 

gerealiseerd kunnen worden.

De Plant audit doelstellingen : 
het bepalen van alle invloedfactoren binnen de  
onderhoudsafdeling(en) waarop de preventieve  
onderhoudsgerelateerde activiteiten betrekking  
hebben;

overzicht krijgen van de huidige status met name in 
het 1e - lijns preventief smeertechnisch onderhoud;

identificeren van gebieden waar verbetering  
gewenst is;

het doen van praktische voorstellen hoe de 
gewenste verbeteringen kunnen worden doorgevoerd;

het identificeren van kostenbesparende maatregelen;

de conclusie met geadviseerde verbeteringen door 
de PMG - organisatie.

Binnen enkele weken na uitvoering van de Site Survey 

ontvangt u van ons het schriftelijk rapport met onze 

bevindingen, aanbevelingen en de mogelijke 

besparingen. Deze eindrapportage zal worden 

besproken op managementniveau.

Significante besparingen
op preventief, predictief en correctief onderhoud
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